
1 
 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Oddaj� w Pa�stwa r�ce raport roczny podsumowuj�cy 
efekty działa� spółki „Energopol – Południe” S.A. w roku 2007. 

Rok 2007 nie był okresem pomy�lnym dla Spółki. Pomimo 
dodatniego wyniku osi�gni�tego z całokształtu prowadzonej 
działalno�ci, strata na działalno�ci operacyjnej obrazuje skal� 
problemów, z jakimi Spółce przyszło si� zmierzy�. 

Z powodu przesuni�cia rozpocz�cia oraz wydłu�enia 
okresu realizacji kilku znacz�cych warto�ciowo kontraktów przy 
jednoczesnej niemo�no�ci pozyskania zakładanego na rok 2007 
portfela zamówie� a w zwi�zku z tym ponadplanowego  
wzrostu kosztów zwi�zanych ze zwi�kszeniem zatrudnienia, 
Spółka zanotowała strat� na poziomie działalno�ci 
operacyjnej. Dodatkowo kontrakty realizowane były przy 
wy�szym ni� pierwotnie zakładano koszcie usług obcych. 

Pomimo i� wynik roku 2007 jest daleki od 
zadowalaj�cego, wspomnie� nale�y o tych działaniach, 
których implementacja oraz obserwowane ju� efekty dobrze 
rokuj� na przyszło��. S� to m.in.: 

- wej�cie Spółki w nowe obszary działalno�ci operacyjnej tj. 
realizacj� projektów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. 
Poszukiwania nowych obszarów wymusił brak projektów w 
dotychczasowej podstawowej sferze działalno�ci Spółki tzn. na 
rynku robót ziemnych. Efektem podj�tych działa� b�dzie 
uzyskanie nie mniej ni� połowy przychodów spółki w roku 2008 z 
realizacji takich wła�nie projektów. 

- praca organiczna nad popraw� efektywno�ci Spółki, 
realizowana m.in. poprzez stał� kontrol� kosztów 
funkcjonowania Spółki oraz realizowanych projektów. Odbywa 
si� to poprzez wyodr�bnienie o�rodków odpowiedzialno�ci oraz 
przypisanie osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe 
funkcjonowanie zgodnie z celami Spółki. Efektywno�ci tych 
działa� w roku 2008 po�wi�cona b�dzie du�a uwaga Zarz�du. 
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Naczelnym celem działania Spółki jest i pozostaje 
maksymalizacja jej warto�ci. Planem działania w tym zakresie w 
roku 2008 b�dzie maksymalizacja efektywno�ci wykorzystania 
zasobów Spółki – ludzi i sprz�tu w celu osi�gni�cia wy�szej ni� 
dotychczas produktywno�ci zasobów. Aby ten plan zrealizowa�  
wprowadzono nowy system monitorowania operacyjnego 
Spółki, który pozwala na szybkie identyfikowanie 
najpowa�niejszych zagro�e� w taki sposób, aby mo�na było 
skutecznie im przeciwdziała�. Zapocz�tkowano zmiany w 
systemie zarz�dzania realizowanymi projektami pocz�wszy od 
przygotowania oferty a� do finalnego rozliczenia i oceny 
zrealizowanego kontraktu. Działania te b�d� przez Zarz�d 
kontynuowane w roku 2008 a ich celem jest zwi�kszenie 
konkurencyjno�ci i skuteczno�ci działa� oraz poprawa 
efektywno�ci finansowej działalno�ci Spółki. Wprowadzono 
równie� nowe zasady strategii zarz�dzania ryzykiem 
handlowym, co pozwoliło utrzyma� na satysfakcjonuj�cym 
poziomie nale�no�ci handlowe. Przyj�te zało�enia b�d� 
konsekwentnie przestrzegane równie� w roku 2008. 

Poza realizacj� strategii organicznego rozwoju, Zarz�d 
Spółki poszukiwał w roku 2007 mo�liwo�ci akwizycyjnych dla 
Spółki. Te działania b�d� kontynuowane równie� w roku 2008, 
gdzie koncentrowa� si� b�dziemy na doprowadzeniu do 
akwizycji podmiotów działaj�cych w bran�ach 
uzupełniaj�cych dotychczasowy profil Spółki tj. drogownictwie, 
budownictwie in�ynieryjnym i hydrotechnicznym. �rodki na ten 
cel pochodz� z przeprowadzonej w roku 2007 emisji i w dalszym 
ci�gu s� w dyspozycji Spółki. 

Rok 2008 jest postrzegany przez nas jako rok przełomowy 
dla „Energopolu – Południe” S.A. Nie tylko chcemy zwi�kszy� 
przychody Spółki oraz osi�gn�� dodatni wynik zarówno na 
poziomie operacyjnym jak i na poziomie całokształtu 
działalno�ci ale te� przemodelowa� portfel zlece�.    
Dominowa� w nim maj� kontrakty o du�ej warto�ci, 
realizowane w cyklach wieloletnich i pozwalaj�ce na 
planowanie przychodów o okresach dłu�szych ni� okres 
jednego roku. Zamierzamy kontynuowa� prac� nad 
zbudowaniem przedsi�biorstwa działaj�cego w wielu 
obszarach zwi�zanych z budownictwem, zdecydowanie 
bardziej odpornego na zjawiska koniunktury monobran�owej. 



3 
 

Zdajemy sobie spraw� z wyzwa�, z którymi przyjdzie nam si� 
zmierzy� w roku 2008. Do najwa�niejszych zaliczamy 
spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, siln� 
konkurencj�, rosn�ce ceny materiałów i surowców, presj� na 
podwy�ki płac oraz coraz bardziej dotkliwy brak 
specjalistycznej, wykwalifikowanej i do�wiadczonej kadry 
in�ynieryjnej.  

Przeciwstawia� b�dziemy tym zjawiskom nasze zaanga�owanie 
i do�wiadczenie zawodowe, determinacj� we wprowadzaniu 
rozwi�za� poprawiaj�cych funkcjonowanie Spółki oraz 
działania zmierzaj�ce do jak najbardziej efektywnego 
wykorzystania potencjału  „Energopolu – Południe” S.A., co 
przeło�y si� na wzrost warto�ci Spółki. 

Ko�cz�c pragn� podzi�kowa� Akcjonariuszom za zaufanie, 
którym obdarzyli obecny Zarz�d i wyrazi� przekonanie, �e 
efekty działalno�ci Spółki w roku 2008 pozwol� z wi�kszym ni� 
dzi� optymizmem patrze� na przyszło�� inwestycji w akcje spółki 
„Energopol – Południe” S.A. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Jacek Ta�birek 

Prezes Zarz�du „Energopol – Południe” S.A. 

 

 


